
 

 

મયાલયણીમ અસયોનય અભ્મયસનય અહલેયરનો  

કયમાકયયી સયયયાંળ 

 

સચૂિત સ્ટેન્ડ-અરોન ક્રીન્કય ગ્રયઈંન્ડીંગ એકભ 

(ક્ષભતય: ૩૦૦ ટન પ્રતત દિલસ) 
તળડયરુ ૩(b) – કેટેગયી B  

 

કયળી સેલ્સ કોોયેળન 
પ્રોટ નાં.: ડી-૨/ઈ-૩૩૬/૧૦, જી.આઈ.ડી.સી. સાંકુર – િહજે ૨ 

તયલકુો – લયગયય, જીલ્રો – બરૂિ, ગજુયયત 
 

[ToR Letter No.: SEIAA/GUJ/TOR/3(b)/753/2016 Dated 29/12/2016 &  

ToR Amendment Letter No.: SEIAA/GUJ/EC/3(b)/330/2017 dated 24/04/2017]   
  

[અભ્મયસ નો સભમગયો: ડીસેમ્ફય ૨૦૧૬ – પેબ્રઆુયી ૨૦૧૭] 

 
 

                          એહલયર તૈમયય કયનયય : 
 

 
(QCI-NABET ACCREDITED EIA CONSULTANT) 

CERTIFICATE NO.: NABET/EIA/1619/RA 024 VALID UPTO 22/05/2019 
 

૩જો ભય આકયળગાંગય કોમ્પ્રેક્ષ, સતુલધય ળોતિંગ સેન્ટયની ફયજુભયાં, 
દયભર યેલ્લે ક્રોતસિંગની યસે, યરડી, અભિયલયિ-૩૮૦ ૦૦૭    

ઈ-ભેઈર : envisafe@gmail.com 

 

ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ 

mailto:envisafe@gmail.com


મે. કાશી સેલ્સ કોર્પોરેશન, દહજે ૨ 

ર્પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાલ  
સ્ટેન્ડ- અલોન ક્લીંકર ગ્રાઈન્ડીંગ એકમ 
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૧.૦ પ્રસ્તાવના 

મે. કાશી સેલ્સ કોર્પોરેશન ગજુરાત રાજ્યના ના ભરૂચ જીલ્લા ના વાગરા તાલકુામાાં જી.આઈ.ડી.સી 
દહજે-૨ ના ઔદ્યોગગક વવસ્તાર ખાતે નાના ઔદ્યોગગક એકમની શરૂઆત કરવા માગે છે. એકમ 
૩૦૦ ટન પ્રતત દદવસ ની ક્ષમતા સાથે સ્ટેન્ડ- અલોન ક્લીંકર ગ્રાઈન્ડીંગ યવુનટ ની સ્થાપના કરવા 
માાંગે છે. 

સગુચત એકમ પયાાવરણ, વન અને જળવાયુાં પરરવતાન માંત્રાલય ના નવા એન્વાયરમેન્ટલ ઈમ્પેકટ 
એસેસમેન્ટ નોટીરિકેશન – ૧૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૦૬ ની જોગવાઈ મજુબ કેટેગરી “૩(b)-B” માાં લાગ ુ
પડે છે.  

પયાાવરણીય અસરોનો અભ્યાસ માટે ની મારહતી અમદાવાદ સ્સ્થત એન્વીસેિ એન્વાયરનમેંટ 
કન્સલ્ટન્ટસ દ્વ્રારા ડીસેમ્બર ૨૦૧૬ થી િેબ્રઆુરી ૨૦૧૭ (વશયાળા ની ઋત)ુ દરમ્યાન એકત્ર 
કરવામાાં આવી છે જે સગૂચત એકમ દ્વ્રારા થતી અસરોના પથૃ્થકરણ માટે ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવી 
છે. 

૨.૦ ર્પદરર્ોજનાન ાં સ્થળ અને ર્પર્ાાવરણીર્ ર્પદરબળો  
૧. એકમ નુાં સ્થળ : પ્લોટ ક્રમાાંક. ડી–૨/ઈ-૩૩૬/૧૦ 

જી,આઈ.ડી.સી. એસ્ટેટ – દહજે-૨, તાલકુો–વાગરા, 
જીલ્લો-ભરૂચ 

૨. ભૌગોગલક પરરસ્સ્થવત : અક્ષાાંસ: ૨૧°૪૩'૨૭.૮૪" ઉત્તર 

રેખાાંશ: ૭૨°૪૦'૨૬.૫૫" પવૂ ે
ભૌગોગલક નકશો.: F૪૩/M-૧૦ 

૩. જમીન નો ઉપયોગ : ૧૦૦% ઔદ્યોગગક જમીન. 

૪. 
 

એકમનાાં સ્થળથી નજીકમાાં આવેલા સ્થળો (વત્રજ્યા નુાં અંતર) 

 ૧) ગામ : ગલેંડા : ૧.૨૫ રક.મી.  વાયવ્ય 

 ૨) શહરે : ભરૂચ : ૩૦ રકમી, પવૂા 

 ૩) જળાશય : નમાદા નદી : ૫ રક.મી. દગક્ષણ 

 ૪) ધોરીમાગા : ભરૂચ દહજે રાજ્ય ધોરીમાગા નાં.૬ : ૦.૮૮ રક.મી દગક્ષણ,  
N.H. ૨૨૮:  ૨૯ રકમી, પવૂા  

 ૫) રેલ્વે સ્ટેશન : ભરૂચ રેલ્વે સ્ટેશન: ૩૩ રકમી, પવૂા 
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 ૬) દરરયા કાઠો : ખાંભાત નો અખાત: ૧૯ રક.મી, પક્ષીમ 

 ૭)  સ્થાવનક વવમાનઘર : સરુત: ૭૫ રક.મી. દગક્ષણ 

 ૮) આંતરરાષ્ટ્રીય વવમાન : અમદાવાદ: ૧૬૦ રક.મી, ઉત્તર 

 ૯)સરુક્ષા છાવણી : એક પણ નરહ. 

૫. રસપ્રદ સ્થળો : એક પણ નરહ. 

૬.  એકમના સ્થળથી ૧૦ રક.મીની ત્રીજયા ના વવસ્તારમાાં વન્ય જીવન (રક્ષણ) અવધવનયમ 
૧૯૭૨ હઠેળ કોઈ પણ સરુગક્ષત વવસ્તાર આવેલ નથી અને પયાાવરણ સાંરક્ષણ 
અવધવનયમ ૧૯૮૬ ના વવભાગ ૩ મજુબ પયાાવરણ-સાંવેદનશીલ વવસ્તાર આવેલ નથી. 

૭. લોકોનુાં સ્થળાાંતર : આવશ્યક નથી  
૮. ધરતીકાંપ સાંભવવત 

વવસ્તાર 

: ભકૂાંપ સાંવેદનશીલતા ઈન્ડેક્ષ અનસુાર, એકમનો વવસ્તાર 
ધરતીકાંપ સાંવેદનશીલતા સચૂી પ્રમાણે ક્ષેત્ર-૩ માાં આવેલ 
છે. જ્યાાં ધરતીકાંપથી સાધારણ નકુશાન નુાં જોખમ હોય છે 
(MSK-VII).  

૩.૦ સચૂિત ર્ોજનાન ાં  સાંચિપ્ત વણાન 

 એકમ : સગૂચત નાનો ઔદ્યોગગક એકમ 

 ઉત્ર્પાદન િમ્તા : સ્ટેન્ડ-અલોન ક્લીંકર ગ્રાઈન્ડીંગ એકમ  
૩૦૦ ટન પ્રતત દદવસ 

સામાન્ર્ માદહતી 
 EIA નોટીરિકેશન-૨૦૦૬ 

મજુબની કેટેગરી 
: ૩(b)-B  

 

 જમીન ની જરૂરરયાત : ૬,૨૪૧.૦૯ ચો.મી. 
 એકમ ની કીમત : રૂવપયા ૪૫૦ લાખ 

 પયાાવરણ ની જાળવણી 
માટેનુાં મડૂી રોકાણ 

: રૂવપયા ૫૦ લાખ 

 પયાાવરણ ની જાળવણી માટે 
વાવષિક ખચા 

: રૂવપયા ૧૦ લાખ/વષા 

 ઈસીએસ / સીએસ આર 
િાળો 

: રૂવપયા ૯ લાખ  



મે. કાશી સેલ્સ કોર્પોરેશન, દહજે ૨ 

ર્પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાલ  
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 ગ્રીન બેલ્ટનો વવકાસ : ૨,૧૦૦ ચો.મી. (કુલ વવસ્તારના ૩૩.૬૫ %) 
સાધનસાંર્પતતની જરૂદરર્ાત: 

 કાચો માલ  : સગૂચત યોજના માટે મોટે ભાગે ક્લીંકર, જજપ્સમ અને 
િલાયએશ લગભગ ૪૦૫ ટન પ્રવત માસ કાચા માલની 
જરૂરરયાત પડશે. બધો કાચો માલ સ્થાવનક બજારમાાંથી 
ખરીદવામાાં આવશે. 

 પાણીનો સ્ત્રોત : જી,આઈ.ડી.સી. 

 ચોખ્ખા પાણીની જરૂરરયાત 
 

: 
તવગત 

જરૂદરર્ાત 
(દકલોલીટર/દદવસ) 

ઔધ્યોગગક ૪.૫ 

ઘરેલ ુવપરાશ ૧૦ 

બાગબગીચાાં ૩.૫  

ક લ ૯.૦  

 વીજળીનાસ્ત્રોત : દગક્ષણ ગજુરાત વીજ કાંપની ગલમીટેડ 

 વીજળીની જરૂરરયાત : ૮૫૦ કે.વવ.એ. 

 ઇંધણ : સગુચત એકમ માાં કોઈપણ ઇંધણ ની જરૂર રહશેે નરહ 

 નોકરી ની તક : ૧૮ વ્યસ્ક્તઓ 

 

 

 



મે. કાશી સેલ્સ કોર્પોરેશન, દહજે ૨. 
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એકમન ાં સ્થળ અને આસર્પાસના ૫ કી.મી ના અભ્ર્ાસો નો તવસ્તાર દશાાવતો  નકશો 

 



મે. કાશી સેલ્સ કોર્પોરેશન, દહજે ૨ 
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૪.૦ સાંભતવત પ્રદ ષણ અને તનર્ાંત્રણનાાં ર્પગલાાં ર્પાણી પ્રદ ષણ  

ર્પાણી પ્રદ ષણ 

 પ્રદુવષત પાણીનો ઉદભવ 
અને જાળવણી 

: ઓદ્યોગગક પ્રરક્રયા થી કોઈપણ પ્રકારના ગાંદા પાણીનો 
ઉદભવ થશે નરહ. આમ, એકમ ઝીરો લીક્વીડ ડીસ્ચાર્જ 
કાયમ રાખશે. ઘરેલુાં પ્રરક્રયા થી ૦.૮ રકલો લીટર /રદવસ 
સએુજ ઉત્પનન થશે જેનો સેપ્પ્ટક ટેંક મારિતે ખાળ કુવા 
માાં વનકાલ કરવામાાં આવશે  

હવા પ્રદ ષણ: 

 ફ્લ ુગેસ ઉત્સર્જન વનયાંત્રણ  : સગુચત એકમ માાંથી ફ્લ ુગેસ ઉત્પન્ન થશે નરહ.  

 પ્રોસેસે ગેસ ઉત્સર્જન : બોલ મીલ અને કન્વેયન્સ પ્રણાલીમાાંથી રજકણો ઉત્પન્ન 
થવાની સાંભાવના છે. એકમના વવવવધ સ્થળોએથી 
રજકણોનાાં ઉત્સર્જનને નાબદૂ કરવા યોગ્ય જગ્યાઓ પર 
પલ્સ જેટ પ્રકારનુાં બેગ રિલ્ટર લગાડવામાાં આવશે. 

જોખમી કચરાનુાં સ ાંચાલન : કન્વેયન્સ પ્રણાલીમાાંથી અને પેરકિંગ દરમ્યાન આકસ્સ્મક 
રીતે ફ્લોર પર પાઉડર રૂપે ઘન કચરો ઉત્પનન થવાની 
શક્યતા રહલે છે. જેને ગબન જોખમી ગણવામાાં આવે છે. 
એકવત્રત કરાયેલ ઘન કચરાને પ્લાન્ટ ના સાંબવધત 
વવભાગમાાં રીસાયકલ કરવામાાં આવશે. સગુચત એકમ માાંથી 
કોઈપણ જોખમી કચરાનો ઉધ્ભવ થશે નરહ.   

ઘોંઘાટ અને કાંપન : ઘોંઘાટ અને કાંપન નો એક માત્ર સ્ત્રોત બોલ વમલની 
કામગીરી અને એકમમાાં અંદર અને આજુબાજુ થતી 
વાહનોની અવરજવર છે. વધારામાાં, ઘોઘાટનો સ્ત્રોત પ્લાન્ટ 
ની કારીગીરી અને મશીનો છે. એકમમાાં ઉદભવતા 
ઘોંઘાટના વનયાંત્રણ માટે યોગ્ય પગલાાં લેવામાાં આવશે. 

 



મે. કાશી સેલ્સ કોર્પોરેશન, દહજે ૨. 
ર્પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાલ  

સ્ટેન્ડ- અલોન ક્લીંકર ગ્રાઈન્ડીંગ એકમ 
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૫.૦ અભ્ર્ાતસત તવસ્તારન ાં ર્પર્ાાવરણ, ર્પર્ાાવરણ ર્પર થનાર અસરો અને તનર્ાંત્રણના ર્પગલાાં 
અભ્યાવસત વવસ્તારમાાં જુદા જુદા સ્થળે પયાાવરણ ને લગતા પરરબળો જેવા કે હવા, પાણી, જમીન, 
ઘોંઘાટ ની માત્રાનો અન ે સામાજીક આવથિક પરરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ વશયાળાની ઋતમુાાં (ડીસેમ્બર 
૨૦૧૬ થી િેબ્રઆુરી ૨૦૧૭) કરવામાાં આવેલ છે. એકમના સ્થળથી ૫.૦ કી.મી. ના પરીક્ષણ 
વવસ્તારનો વહીવટી નકશો બનાવવામાાં આવ્યો છે અને જમીનની ઉપયોગીતા સામાજજક-આવથિક 
પરરસ્સ્થવત નો અભ્યાસ, પયાાવરણ ના પરરબળોની ગણુવત્તાનો અભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો છે. SEIAA 
દ્વારા રજુ કરેલા TORs અને MoEFCC/CPCB ના વનદેશ મજુબ પયાાવરણના પરરબળોનો અભ્યાસ 
કરવામાાં આવ્યો છે. 

૫.૧ ભ કાંર્પતવજ્ઞાન: 
૧૮૯૩(ભાગ-૧):૨૦૦૨ મજુબ અભ્યાવસત વવસ્તાર ઝોન ૩ માાં આવેલ છે. જે “Modified Mercalli 
Intensity” સ્કેલ-૭ મજુબ ભકુાંપ દ્વારા મધ્યમ નકુશાન જોખમ તરીકે ઠરાવવા માાં આવે છે. 

૫.૨ સ્થાતનક હવામાન: 
અભ્યાસના સમયગાળા દરમ્યાન સ્થાવનક હવામાનને લગતી મારહતી હવામાન યાંત્ર 
(૨૧°૪૧'૪૧.૩૩"ઉત્તર & ૭૨°૩૮’.૩.૪૮"પવુા) દ્વારા પ્રોજેક્ટ સાઈટ ની નજીક ONGC Petro 

Additions Limited ના પરરસર પાસે સ્થાવપત કરીને યનુીસ્ટાર એન્વાયમેન્ટ અને રરસચા લેબ્સ 
પ્રા.લી મારિતે એકવત્રત કરવામાાં આવેલી છે. અભ્યાસ દરમ્યાન પવનની રદશા ઉત્તર અન ે 
વાયવ્ય  તરિથી અને સરેરાશ ઝડપ ૩.૫ મીટર/સેકન્ડ અને મહતમ ઝડપ ૧૭.૪ મીટર/સેકન્ડ 
નોંધાયેલ છે, આ સમયગાળા દરવમયાન સરેરાશ તાપમાન ૨૩.૯ °સે, રદવસનુાં મહત્તમ તાપમાન 
૩૭.૧ °સે, અને લધતુ્તમ તાપમાન ૧૧.૬ °સે, નોધાયેલ છે. હવામાાં સરેરાશ ભેજનુાં પ્રમાણ ૪૭.૮% 
અને મહત્તમ ભેજનુાં પ્રમાણ ૯૭% નોધાયેલ છે.  

૫.૩ સર્પાટીર્ અને ભગૂભીર્ જળ  
• અભ્યાસના સમયગાળા દરવમયાન અભ્યાસના વવસ્તાર માાંથી ૬ જગ્યાએથી સપાટીય જળ, ૩ 

જગ્યાએથી ભગૂભીય જળ અને ૧ પાઈપના પાણીના નમનુા એકવત્રત કરવામાાં આવ્યુાં હતા. 
• અમકુ  સપાટીય જળના નમનૂામાાં dissolved solids, total hardness, magnesium, chloride, 

sulphate અને iron ઈચ્છનીય મયાાદા કરતા વધારે છે. તેમ છતાાં, તેઓ માન્ય માત્રાની હદમાાં 
છે, જયારે colour અને turbidity માન્ય માત્રા કરતા વધારે જોવા મળેલ છે. 

• બાધા જ સ્થળો પરના ભગૂભીય જળના નમનૂાઓમાાં dissolved solids, total hardness, 
magnesium અને chloride ઈચ્છનીય મયાાદા કરતા વધારે જોવા મળેલ છે. તેમ છતાાં તેઓ 
માન્ય માત્રાની હદમાાં છે. એકત્ર કરેલા ભગૂભીય જળ અન ે સપાટીય જળના નમનૂાઓમાાં 
લગભગ બીજા બધા પરરબળો ઈચ્છનીય માત્રાની હદમાાં જોવા મળેલ છે. GIDC તરિથી 
પાઈપ દ્વારા આપવામાાં આવતા પાણીમાાં બધા પરરબળો ઈચ્છનીય મયાાદામાાં જોવા મળેલ છે. 



મે. કાશી સેલ્સ કોર્પોરેશન, દહજે ૨ 

ર્પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાલ  
સ્ટેન્ડ- અલોન ક્લીંકર ગ્રાઈન્ડીંગ એકમ 
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• બધા જ સ્થળો પરના ભગૂભીય જળ અને સપાટીય જળ યોગ્ય પ્રરકયા આપ્યા પછી પીવાના 
ઉપયોગમાાં લઈ શકાય એવા છે. 

અસરોનો અભ્ર્ાસ 
• પાણીનો બધો  જ પરુવઠો જી.આઈ.ડી.સી. દ્વારા પરૂો પાડવામાાં આવશે, તેથી ભગૂભીય જળ પર 

કોઈ પણ પ્રકારની સીધી અસર થશે નરહ.  
• ઔદ્યોગગક પ્રકીયાઓ જેવીકે પ્રોસેસ, કુલીંગ અને વોવશિંગમાાંથી પ્રદુવષત પાણીનો ઉદભવ/વનકાલ 

થશે નરહ  જેથી  ભગૂભીય જળ અને સપાટીય જળના પ્રદુષણની સાંભાવના રહલેી નથી.  

તનર્ત્રણ માટે લેવામાાં આવતા ર્પગલાાં: 
• સગુચત એકમ દ્વારા પ્રદુવષત પાણીનો ઉદભવ થશે નરહ જેથી ઓદ્યોગગક ગાંદા પાણી નો વનકાલ 

કરવાનો રહશેે નરહ. 
• ઘરેલુાં ગાંદા પાણીનો સેપ્પ્ટક ટાાંકી મારિતે ખાળ કુવામાાં વનકાલ કરવામાાં આવશે. 
• કાચો સામાન અને ઉત્પાદકોનો સાંગ્રહ અભેધ્ય તગળયા વાળી જગ્યામાાં કરવામાાં આવશે જેથી 

ગળતર ના કારણે ભગૂભીય જળ ને કોઈ અસર થાય નરહ .    
• પ્રદુવષત વરસાદી પાણીને એકમની બહાર જત ુાં રોકવા માટે એકમ વરસાદી પાણીના વનકાસ 

પાસે દ્વાર અને ઓનલાઈન pH મીટર લગાડશે.  
• સામાજજક વવકાસના ભાગરૂપે, એકમ સ્થાવનક ગ્રામ પાંચાયત અને ગામના આગેવાનો સાથ ે

ચચાા કરી, આસપાસના ગામમાાં વરસાદી પાણીના સાંગ્રહ અને ભજૂળ રરચાર્જ માળખા રચવા 
માટેની તકોની શોધખોળ કરશે. તેથી ત્યાના પાણીની ઉપલબ્ધતા અને સગૂચત એકમની 
પાણીની જરૂરરયાતના કારણ ેપાણીના પયાાવરણ પર કોઈ પ્રવતકુળ અસર થશે નરહ. 

૫.૪ હવાની ગ ણવત્તા: 

અભ્ર્ાતસત તવસ્તારન ાં ર્પર્ાાવરણ   
અભ્યાસના વવસ્તારની હવાની ગણુવત્તા ચકાસવા માટે એકમના સ્થળ સહીત કુલ ૫ સ્થળો પર 
હવાનુાં માપન કરવામાાં આવ્યુાં, જેના પરરણામ દશાાવે છે કે હવામાાં તરતા રજકણોની માત્રા આ 
પ્રમાણે છે: PM10 (૬૭ થી ૧૨૩ μg/m3), PM2.5 (૨૮  થી ૪૭ μg/m3), સલ્િર ડાયોકસાઇડ (૧૨ થી 
૩૭.૯ μg/m3) અને નાઈરોજન ઓકસાઈડ (૧૪ થી ૪૦.૯ μg/m3). જે દશાાવે છે કે બધા જ પ્રદુષકો 
નુાં પ્રમાણ NAAQS ની પ્રમાગણત માત્રાની હદમાાં છે વસવાય કે PM10 ની માત્રા સવુા અને જોલવા 
ગામ પર NAAQS ની પ્રમાગણત માત્રા કરતા વધારે જોવા મળેલ. સવુા અને જોલવા ગામની   
આજુબાજુ ઓદ્યોગગક વવસ્તાર આવેલ છે અને સૌથી વધ ુ કામના સમય દરવમયાન વાહનોની 
અવરજવર ભારે જણાય છે. 

અસરોનો અભ્ર્ાસ:  



મે. કાશી સેલ્સ કોર્પોરેશન, દહજે ૨. 
ર્પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાલ  
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• યટુીલીટીસ ના કારણે કોઈપણ ઈધણનુાં દહન થશે નરહ જેથી ફ્લ ુગેસ નો ઉદભવ થશે નરહ, 
તેમ છતા, ઉત્પાદન પ્રરક્રયાને કારણે તથા કાચા માલ અને ઉત્પાદકોના વનયમન અને હરેિેર 
વખતે રજકણોનુાં ઉત્સર્જન થશે.   

• ગાગણવતક મોડલ ISCST3 ના આધારે ૨૪ કલાક દરમ્યાન PM10 અને PM2.5 જેવા પરરબળોનુાં 
આવનારા ઉદ્યોગોને કારણે વધતુાં પ્રમાણ (GLC) જાણવા માટે પથૃક્કરણ કરવામાાં આવેલ છે. 
જે ખરાબ પરરસ્સ્થવતમાાં પણ અવગણ્ય છે. 

• PM10 ની માત્રા સવુા અને જોલવા ગામમાાં NAAQS ની પ્રમાગણત માત્રા કરતા વધારે છે. 
PM10  નુાં વધતુાં પ્રમાણ સવુા અને જોલવા ગામમાાં નોધપાત્ર રીતે ખબુ જ ઓછાં છે. આમ, સવુા 
અને જોલવા ગામમાાં PM10 ની માત્રાના પરરણામ માાં કોઈપણ નોધપાત્ર િેરિાર થશે નરહ. 
વધતુાં પ્રમાણ બધા જ સ્થળો પર અમાપ્ય છે અને વ્યવહારરક રીતે શનૂ્ય છે. PM10 ની માત્રા 
બધાજ ગામોમાાં NAAQS ની પ્રમાગણત માત્રાની હદમાાં છે 

• PM2.5 નુાં વધત ુાં પ્રમાણ બધા જ મોનીટરીંગના સ્થળો પર ખબુ જ નહીવત છે અને વ્યવહારરક 
રીતે શનૂ્ય છે. PM2.5   ની માત્રા બધાજ ગામોમાાં NAAQS ની પ્રમાગણત માત્રાની હદમાાં છે 
તેથી PM2.5 ના કારણે આજુબાજુના  ગામડાની હવાની ગણુવત્તા પર કોઈ અસર થશે નરહ.  

તનર્ાંત્રણ માટે લેવા માાં આવતા ર્પગલાઓ : 
• રજકણોના ઉત્સર્જનના વનવારણ માટે એકમ PLC સીસ્ટમથી સજ્જ હશે જેમાાં હાથવગુાં વનયમન 

નરહ હોય તેમજ બાંધ પ્રણાલી દ્વારા ઔદ્યોગગક પ્રરક્રયા થશે.  
• બધા મટીરીયલ કન્વેવયિંગ વસસ્ટમ, બેલ્ટ કન્વેયર અને બકેટ એલેવેટર પલ્સ જેટ ટાઇપ ડસ્ટ 

કલેકટર સાથે  યોગ્ય હવાઉજાસ થાય તેવી રીતે સસુજ્જ કરવામાાં આવશે. 
• એકમ મયાારદત વવસ્તારના બધા રસ્તા ડામર કે વસમેન્ટથી પાકા બનાવવામાાં આવશે. 
• ભોયતળીયાની વનયવમતપણે વેક્યમુ ક્લીનર દ્વારા સાિસિાઈ થશે.  
• એકમના વવસ્તારમાાં બાગબગીચા બનાવવામાાં આવશે 
• હવાની ગણુવત્તાનુાં સમયાાંતરે અવલોકન કરવામાાં આવશે. 



મે. કાશી સેલ્સ કોર્પોરેશન, દહજે ૨ 

ર્પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાલ  
સ્ટેન્ડ- અલોન ક્લીંકર ગ્રાઈન્ડીંગ એકમ 
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૫.૫ જમીનની ગ ણવત્તા  
અભ્ર્ાતસત તવસ્તારન ાં ર્પર્ાાવરણ 
• અભ્યાસનાાં સમયગાળા દરમ્યાન એકવાર અભ્યાસના વવસ્તારમાાંથી ૫ અલગ-અલગ 

જગ્યાઓથી જમીનમાાં નમનૂાઓ લેવામાાં આવ્યા હતા. જમીનની પાણી રોકવાની ક્ષમતા 
૩૮.૨૩% (વાવ ગામ) થી ૪૬.૬૪% (જોલવા ગામ) હતી. અભ્યાસના વવસ્તારમાાં મોટા ભાગ ે
માટી વળી, કાાંપવાળી અને રેતાળ જમીન છે. જમીન માાં નાઈરોજન નુાં પ્રમાણ ૨૦.૨ થી ૫૧ 
વમલી ગ્રામ/કી.ગ્રા., િોસ્િરસ નુાં પ્રમાણ ૨૦ થી ૩૦ વમલી ગ્રામ/કી.ગ્રા. અને પોટાશીયમનુાં 
પ્રમાણ ૨૫ થી ૬૮ વમલી ગ્રામ/કી.ગ્રા. છે. જે દશાાવે છે સ્થળ પરની જમીન િળદ્રપૂ છે. 
જમીન માાં કાબાવનક દ્રવ્યોનુાં પ્રમાણ ૧.૬ થી ૩.૭ % છે.   

અસરોનો અભ્ર્ાસ  
•  સગૂચત એકમ ની સ્થાપના ઓદ્યોગગક ક્ષેત્રમાાં હોવાથી ત્યાાં આસપાસના વવસ્તારમાાં જમીનની 

ઉપયોગીતાનુાં માળખુાં, વન વવસ્તાર અથવા વનસ્પવતમાાં કોઈ િેરિાર થશે નરહ. 
• કાયારત તબક્કા દરમ્યાન, યાંત્ર સામગ્રીની યોગ્ય કામગીરીના કારણે અથવા કાચા માલ અન ે

પેદાશની અવર જવર દરમ્યાન પણ જમીનના પ્રદુષણની શક્યતા રહલેી છે .  

તનર્ાંત્રણ માટે લેવામાાં આવતા ર્પગલાઓ  

• જમીનના પ્રદુષણને અટકાવવા માટે યાંત્રસામગ્રીની વનયવમત જાળવણી કરવામાાં આવશે અને 
કાચા માલ અને પેદાશની લોરડિંગ-અનલોરડિંગ અને અવર જવર દરમ્યાન ખાસ કાળજી લેવમાાં 
આવશે જેથી ઢોળાયેલ રસાયણોની સમસ્યા, લીકેજ, અને િયજુીટીવ ઉત્સર્જનને ટાળી શકાય.  

• ઉત્પાદન પ્રરક્રયા દરવમયાન રજકણોના ઉત્સર્જનની સાંભાવના રહશેે અને રજકણોના ઉત્સર્જનને 
રોકવા વાય ુ પ્રદુષણ વનયાંત્રક યાંત્ર રૂપે જરૂરરયાત મજુબ પલ્સ જેટ બેગ રિલ્ટર લગાડવામાાં 
આવશે. રજકણ એકત્રીકરણ સીસ્ટમ દ્વ્રારા એકવત્રત કરાયેલ રજકણોને એકમના સાંબવધત 
વવભાગમાાં રરસાઇકલ કરવામાાં આવશે. 

• ગ્રીન બેલ્ટના વવકાસ માટેની ખલુ્લી જગ્યા વસવાય પરુા પ્લાન્ટનુાં ભોયતગળયુાં કોન્ક્રીટ દ્વારા  
કરવામાાં આવશે. જેથી રજકણો ના સ્સ્પલજ અન ેલીકેજને પેટા જમીન ની સપાટીમાાં જત ુાં રોકી 
શકાય.  

• ઓદ્યોગગક ગાંદા પાણીનો ઉદભવ થશે નરહ, માત્ર મળપાણીનો ઉદભવ થશે અને સએુજને 
સેપ્પ્ટક ટાાંકી મારિતે ખાળ કુવામાાં વનકાલ કરવામાાં આવશે. 

• સગુચત એકમમાાં કોઈપણ પ્રકારનો જોખમી કચરો ઉદભવશે નરહ. કન્વેયન્સ પ્રણાલીમાાંથી અન ે
પેરકિંગ દરમ્યાન આકસ્સ્મક રીતે ફ્લોર પર પાઉડર રૂપે ઘન કચરો ઉત્પનન થવાની શક્યતા 
રહલે છે. જેને ગબન જોખમી ગણવામાાં આવે છે.  

૫.૬ અવાજ  



મે. કાશી સેલ્સ કોર્પોરેશન, દહજે ૨. 
ર્પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાલ  

સ્ટેન્ડ- અલોન ક્લીંકર ગ્રાઈન્ડીંગ એકમ 
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અભ્ર્ાતસત તવસ્તારન ાં ર્પર્ાાવરણ  
• અભ્યાસ ના વવસ્તારમાાં ૫ અલગ અલગ સ્થળએ ૨૪ કલાક માટે અવાજનુાં માપન કરવામાાં 

કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. અવાજ ના સ્તરની સરખામણી MoEFCC દ્વારા સચુવેલા ધોરણો સાથે 
કરવવામાાં આવી હતી, જે દશાાવે છે કે, અવાજની માત્રા બધા જ સ્થળોએ રદવસ અને રાત્રી 
દરમ્યાન સચૂીત પ્રમાણ માાં આવે છે.   

અસરોનો અભ્ર્ાસ 
• બાાંધકામ તબક્કા દરમ્યાન, વાહનવ્યવહાર (બાાંધકામ સામગ્રીના પરરવહન) ના કારણે, 

બાાંધકામની પ્રવવૃત્તઓ વગેરેના કારણે અવાજના પયાાવરણ પર અસર થશે. 
• કાયારત કામગીરી જેવી કે ગ્રાઇડીંગ વમલ, પેકેજીંગ યવુનટ અને ન્યમેુટીક પ્રરક્રયામાાં અવાજનુાં 

ઉત્સર્જન થશે પણ તેની અસર ૧૦૦ મીટર સધુી જ વતાતાશે.  
• વાહનવ્યવહારના લીધે (કાચા માલ અને પેદાશ ની અવર જવર), ભારે ઉપકરણો, એક્ઝોસ્ટ 

િેન અને ગ્રાઈંન્ડીંગ વમલ અવાજ અને કાંપનમાાં વધારો કરી શકે છે.  
• સચુીત એકમની આજુબાજુ ૫૦૦ મીટરના વવસ્તારમાાં માનવવસ્તી અને કોઈપણ ખાસ અવરોધ 

ન હોવાથી હાલમાાં બધી જ બાજુ થી ખલુ્લો છે. કાયારત તબક્કા દરમ્યાન અવાજનુાં પ્રદુષણ 
હશે નરહ તેવુાં અનમુાન છે.  

તનર્ાંત્રણ માટે લેવામાાં લેવામાાં આવતા ર્પગલાાંઓ 
• અવાજ નુાં પ્રદુષણ અટકાવવા માટે, અવાજ ઉત્પન્ન કરતા યાંત્રો જેવા કે પાંપ, કમ્પે્રસર અને 

બ્લોઅર વગેરેની આસપાસ અવાજ અવરોધક/ શોષક લગાવવામાાં આવશે. 
• કાંપન ઉત્પન્ન કરતા સાધનો માટે ઘોંઘાટ ના વનયાંત્રણ માટે કાંપન અવરોધક પેડ લગાવવામાાં 

આવશે. યોગ્ય અને સમયસર ઓઈલીંગ, લબુ્રીકેશન અને વપ્રવેન્ટીવ મેન્ટેનન્સ કરવામાાં 
આવશે. 

• ઘોંઘાટ ના વનયાંત્રણ માટે બધાજ કાંપન ઉત્પન્ન કરતા સાધનોને સમયાન્તરે ચકાસવામાાં આવશે 
અને સવવિસ કરવામાાં આવશે. 

• ઘોંઘાટ ઉત્પન્ન કરતા સાધનો ધ્વની અવરોધક આવરણ માાં રાખવામાાં માાં આવશે. જેથી અવાજ 
નુાં પ્રમાણ ૭૫ dB(A) કરતા ઓછ રહશેે. 

• ઊચાાં અવાજવાળા વવસ્તારમાાં કામ કરતા કામદારોના આરોગ્ય પર થતી પ્રવતકુળ અસર 
ઘટાડવા માટે ઈયર મિ / ઈયર પ્લગ પરુા પાડવામાાં આવશે. 

• ગ્રીન બેલ્ટ એ િેક્ટરી માાંથી ઉત્પન્ન થતા અવાજના પ્રસરણ માટે અવરોધક તરીકે કામ કરશે. 
તેથી નજીકના માનવ વસાહત પર કોઈ પ્રવતકુળ અસર થશે નરહ. 

• કાયારત તબક્કા દરમ્યાન, કાચા માલ અન ે પેદાશ ની અવર જવર અને અન્ય 
વાહનવ્યવહારના લીધે અવાજના પ્રમાણમાાં વધારો આવશે. રાન્સપોટા  કોન્રાક્ટર ને અવર 
જવર માટે વાપરાતા વાહનોને સમયાાંતરે સવવિસ કરાવવા માટે અને ઓટોમોબાઇલ ઉદ્યોગ નાાં 



મે. કાશી સેલ્સ કોર્પોરેશન, દહજે ૨ 

ર્પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાલ  
સ્ટેન્ડ- અલોન ક્લીંકર ગ્રાઈન્ડીંગ એકમ 

 

 

કાર્ાકારી સારાાંશ 

11 

 

આધવુનક રેન્ડ મજુબ જાળવણી કરાવવા માટેના સચૂનો આપવામાાં આવશે. માત્ર PUC 
ધરાવતા વાહનો ને જ પરરવહન માટે પરવાનગી આપવામાાં આવશે. 

• િેકટરીમાાં વાહનો ગબનજરૂરી ગવતમાાં ન ચલાવવા માટે રાન્સપોટા  કોન્રાક્ટર ને સચુના 
આપવામાાં આવશે. 

• મોનીટરીંગ ના કાયાક્રમ મજુબ, વનયવમત રીતે એકમ માાં વવવવધ સ્થળો પર અવાજનુાં 
મોનીટરીંગ કરવામાાં આવશે. 

૫.૭ જમીન ની ઉર્પર્ોગીતતા ન ાં માળખ ાં અભ્ર્ાતસત તવસ્તારન ાં ર્પર્ાાવરણ  

સેટેલાઈટ છબી પરથી ERDAS સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને જમીનની ઉપયોગીતા અને જમીન 
કવરનુાં વગીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં જેની મારહતીના આધારે એવુાં તારણ નીકાળી શકાય કે 
એકમની આસપાસ બધી જ રદશામાાં ઉદ્યોગો આવલેા છે. એકમ થી ૫ રક.મી ના વવસ્તારમાાં કોઈ 
પણ વન્ય જીવન (રક્ષણ) અવધવનયમ ૧૯૭૨ હઠેળ કોઈ પણ સરુગક્ષત વવસ્તાર આવેલ નથી અને 
પયાાવરણ સાંરક્ષણ અવધવનયમ ૧૯૮૬ ના વવભાગ ૩ મજુબ પયાાવરણ-સાંવેદનશીલ વવસ્તાર 
આવેલ નથી. 

અસરોનો અભ્ર્ાસ 
સગૂચત એકમ ની સ્થાપના ઓદ્યોગગક એસ્ટેટમાાં થયેલ હોવાથી  ત્યાાં આસપાસના વવસ્તારમાાં 
જમીનની ઉપયોગીતાનુાં માળખુાં, વન વવસ્તાર અથવા વનસ્પવતમાાં કોઈ િેરિાર થશે નરહ. 

૫.૮ સામાજજક આતથિક ર્પદરસ્સ્થતત  
અભ્ર્ાતસત તવસ્તારન ાં ર્પર્ાાવરણ  
૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે, એકમના સ્થળથી ૫ રકમી અભ્યાસના વવસ્તારમાાં ભરૂચ 
જીલ્લાના, વાગરા તાલકુાનો સમાવેશ થાય છે. એકમ સ્થળથી ૫ રકમીના અભ્યાસના વવસ્તારમાાં 
કુલ ૧૬ ગામડાઓ નો સમાવેશ થાય છે. ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે, અભ્યાસનો વવસ્તાર 
કુલ ૨૯,૫૨૭ જેટલી વસ્તી ધરાવે છે જે દશાાવે છે કે વસાહત છટ્ટીછવાયેલી છે. અભ્યાસના 
વવસ્તારમાાં લોકોનુાં વશક્ષણ સ્તર ૭૨.૬% છે જે દશાાવે  છે કે અભ્યાસના વવસ્તારમાાં શાક્ષરતાનુાં 
પ્રમાણ એકાંદરે ઉચ્ચ છે. અભ્યાસના વવસ્તારમાાં ૧૬ ગામડાઓમાાં રોજગારીનુાં પ્રમાણ ૩૭.૮% 
જણાયેલ છે, જે ઓછ છે.  

અસરોનો અભ્ર્ાસ 
• સગૂચત એકમ વધ ુરોજગારીની તક પરૂી પાડશે, જે એકાંદરે અભ્યાસના વવસ્તારમાાં સામાજજક 

અને આવથિક પરરસ્સ્થવત સધુારવામાાં મદદ કરશે. 
• વધમુાાં એકમ પાંચાયત સાથે મળીને નજીકના ગામડાઓમાાં તબીબી સવુવધાઓ, જાહરે આરોગ્ય 

અને કલ્યાણ તેમજ બાગ-બગીચાના વવકાસ જેવા સામાજજક વવકાસના કયો હાથ ધરશે. જે 



મે. કાશી સેલ્સ કોર્પોરેશન, દહજે ૨. 
ર્પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાલ  

સ્ટેન્ડ- અલોન ક્લીંકર ગ્રાઈન્ડીંગ એકમ 
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અમકુ હદ સથુી આ વવસ્તારનાાં જાહરે આરોગ્ય સધુારવામાાં મદદ કરશે. આમ, સગૂચત એકમની 
પ્રવવૃત્તઓના કારણે સામાજજક અને આવથિક પરીસ્સ્થતી પર લાભદાયી અસર થશે.   

૫.૯ જૈતવક ર્પર્ાાવરણ 
અભ્ર્ાતસત તવસ્તારન ાં ર્પર્ાાવરણ  
અભ્યાસના સમયગાળા દરમ્યાન વનસ્પવત અને જીવ સપૃ્ષ્ટ્ટની સ્સ્થવત જાણવા માટે જૈવવક 
પયાાવરણનો અભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો હતો. અભ્યાસ દરમ્યાન, ૧૨૩ છોડની ૫૮ જાવતઓ મળતી 
આવી છે જેમાાં ૫૪ ઝાડ, ૧૬ ઝાડીઓ, ૩૯ ઔષધો, ૫ વેલ અને ૯ બીજ છોડ નો સમાવેશ થાય 
છે. ઉપરાાંત કુલ પક્ષીની ૪૦ જાવતઓ ની ૨૯ વગા અને ૪૫ પ્રજાવત જોવામાાં આવેલ છે. ૫ સસ્તન 
જાવતઓની ૫ વગા અને ૫ પ્રજાવત, ૭ સરીસપૃ જાતી ની ૫ વગા ની ૭ પ્રજાવત નોધવામાાં આવેલ 
છે. મલુાકાત દરમ્યાન જોવા મળેલા વનસ્પવત અને જીવ સપૃ્ષ્ટ્ટની તમામ પ્રજાવતઓ તદન સામાન્ય 
અને બધી જગ્યાએ જોવા મળે તેવી હતી, કારણ કે અભ્યાસના વવસ્તારમાાં કોઈ આરગક્ષત જ ાંગલ, 
રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભયારણ આવેલ નથી.  

અસરોનો અભ્ર્ાસ: 
• હવા, પાણી અને જોખમી કચરા જેવા પ્રદુષકો જીવ સષૃ્ટ્ટી ના જૈવવક અને અજૈવવક ઘટકો ને 

અસર કરી શકે છે અને જો આ પ્રદુષકનુાં પ્રમાણ સ્વીકૃવત માત્ર કરતા વધી જાય તો હાનીકારક 
અસરો પણ કરી શકે છે. એકમમાાં પ્રદુષણના વનયાંત્રણ માટેના બધા જ પગલાાં લેવામાાં આવશે. 
તેથી, સગૂચત એકમ શરૂ થયા બાદ આજુબાજુની જીવ સષૃ્ટ્ટી પર કોઈ પ્રવતકુળ અસર થશે નરહ.   

• આ વસવાય એકમની અંદર અને આસપાસ ગ્રીન બેલ્ટ બનાવવામાાં આવશે, કે જે નાના 
પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ અને અન્ય જીવો વવકસવામાાં પણ મદદ કરશે. 



મે. કાશી સેલ્સ કોર્પોરેશન, દહજે ૨ 

ર્પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાલ  
સ્ટેન્ડ- અલોન ક્લીંકર ગ્રાઈન્ડીંગ એકમ 
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૫.૧૦ ગ્રીન બેલ્ટનો તવકાસ 
એકમ ૨,૧૦૦ િો.મી. વવસ્તારમાાં બાગ બગીચાનો વવકાસ કરશે. જેના ભાગ રૂપે એકમના 
વવસ્તારમાાં કુલ ૧૮૦ વ્ર િો/છોડ અને ઘાસ ઉગાડવામાાં આવશે. 

ક્રમ. ઝાડન ાં સામાન્ર્ નામ વૈજ્ઞાતનક નામ ક લ નાંબર 

1.  લીમડો Azardorachta indica  ૬૦ 

2.  ગરમાળો Classia fistula ૫૦ 

3.  ગલુામોહર Delonix regia ૪૦ 

4.  આસોપાલવ Saraca indica  ૩૦ 

કુલ જાતીઓ   ૧૮૦ 

અસરો : 
વ્રકુ્ષારોપણના લીધે જમીન ની ગણુવત્તા વધશે તેમજ ધોવાણ પણ અટકશે અને જમીનની 
ઉપયોગીતામાાં પણ િાયદો થશે. 

ગ્રીન બેલ્ટના વવકાસથી અવાજ અને હવાના પ્રદુષણમાાં ઘટાડો થશ ે તેમજ તે નાના પક્ષીઓ, 
પ્રાણીઓ અને અન્ય જીવોનો વવકસવામાાં પણ મદદ કરશે. 

૬.૦ ર્પર્ાાવરણ વ્ર્વસ્થાર્પન ર્ોજના  
બધા જ પયાાવરણીય ધટકો અને તેમના પર થનાર સાંભવવત અસરોને ધ્યાનમાાં રાખીન ેપયાાવરણ 
વ્યવસ્થાપન યોજના વનધાારરત કરવામાાં આવી છે જેનો સાર નીચે મજુબ છે. 

ક્રમ પ્રવ તત વ્ર્વસ્થાર્પન ર્ોજના 
૧. ઉત્પાદન પ્રવવુત 

અને 
યટુીલીટીની 
કામગીરી   
 
 
 
 
 
 
 

▪ જળ, વીજળી અને  કાચા માળનુાં સમયાાંતરે પથૃ્થકરણ કરવામાાં આવશે. 
અને તેનો ઓછામાાં ઓછો વપરાશ કરવામાાં આવશ.ે 

▪ પયાાવરણના પ્રદુષણને કાબમુાાં કરવામાટે પયાાવરણ વ્યવસ્થાપન યોજના 
ની ખાતરી કરવામાાં આવશે. 

▪ પયાાવરણ વ્યવસ્થાપન યોજના ની કાયાક્ષમ કારીગરી પરૂી પાડવામાાં 
આવશે.  

▪ મોનીટરીંગ કાયક્રમ અનસુાર EMS, વનયવમત હવાની ગણુવત્તા, કાયાકે્ષત્ર, 
અવાજ, પાણીની ગણુવત્તાનુાં માપન કરવુાં. 

▪ મોનીટરીંગ એહવાલની ચકાસણી કરી સધુારાત્મક પગલાાં લેવા. 
▪ વનયમ મજુબ, મોનીટરીંગ અહવેાલ સાંબવધત સત્તાને મોકલવો. 
▪ સાંબવધત સત્તા ના વનયત શરતો ની પાલન કરવાની ખાતારી કરવામાાં 
આવશે. 

▪ સતત અને કાયારત APCM ખાતરી કરવામાાં આવશે અને યોગ્ય લોગબકુ 



મે. કાશી સેલ્સ કોર્પોરેશન, દહજે ૨. 
ર્પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાલ  

સ્ટેન્ડ- અલોન ક્લીંકર ગ્રાઈન્ડીંગ એકમ 
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ક્રમ પ્રવ તત વ્ર્વસ્થાર્પન ર્ોજના 
બનાવવામાાં આવશે.  

▪ િયજુીટીવ પ્રદુષણ ઓછ કરવા બાંધ ઉત્પાદન પ્રકીયાનો ઉપયોગ કરવો. 
▪ રીએક્ટર અને બીજા પ્રરકયા સાધનો ની વનયવમત જાળવણી કરવી. 
▪ એકમમાાં કામદારોને પોતાની રક્ષા માટે યોગ્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરે તેની 
તકેદારી લેવામાાં આવશે.. 

▪ સાધનોમાાં સમયસર અને યોગ્ય રીતે ઓઈલીંગ અને લ્યબુ્રીકેશન કરવુાં. 
▪ ક્લીનર ઉત્પાદન,ઊજાા સાંરક્ષણ, કચરો ધટાડવા માટે યોગ્ય તકનીક પરૂી 
પાડવામાાં આવશે.  

૨. કાચામાલ અને 
ઉત્પાદન નુાં 
સ ાંગ્રહ અને 
વનયમન  

▪ કાચા માલ અને ઉત્પાદનનો સાંગ્રહ અને વનયમન બાંધ સીસ્ટમ માાં જ 
કરવામાાં આવશે. 

▪ ક્લીન્કર અને જીપ્સમની સાંગ્રહ જગ્યાઓના બધા દરવાજા પર PVC 
પટ્ટાના પડદા મકુવામાાં આવશે. 

▪ પ્લાન્ટના રસ્તાઓ અન ે પ્લાન્ટના વવસ્તારમાાં રોજ સાિ-સિાઈ કરવમાાં 
આવશે. 

▪ સાિ-સિાઈ મારિતે સવચ્છ અને સવુ્યવસ્સ્થત કાયાવવસ્તાર પરુૂાં પાડવામાાં 
આવશે. 

૩. માનવ વનવમિત 
રક્રયાઓ  

▪ પાણીનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો અને પાણીના વપરાશનુાં યોગ્ય સમયાાંતરે 
માપન કરવુાં. 

▪ ઘરગથ્્ુાં પ્રદુવષત પાણીનો ખાળ કુવા દ્વારા વનકાલ કરવો. 
૪. ગ્રીન બેલ્ટના 

વવકાસ 

▪ સગૂચત ગ્રીનબેલ્ટ માાં યોગ્ય સમયે પાણી અને ખાતર આપી વવકાસ કરવો 
અને યોગ્ય સારસાંભાળ રાખી જાળવણી કરવી. 

૫. 
 

વરસાદી પાણી 
ની જાળવણી 

▪ યોગ્ય સાિ સિાઈ રાખવી જેથી ચોમાસા દરમ્યાન વરસાદના પાણીમાાં 
પ્રદુષકો ભળે નરહ. 

▪ વષાાઋત ુવસવાય, વરસાદી પાણીના દ્વાર ને વોલગેટ દ્વારા સાંપણૂા પણે બાંધ 
રાખવામાાં આવશે જેથી પ્રદુવષત પાણીનુાં વહન અવનવાયા સાંજોગોમાાં 
અટકાવી શકાય.  

▪ ભગૂભા જળ ના રીચાર્જ માટે એકમ રૂિ ટોપ રેઇન વોટર હાવેસ્ટીંગ 
અપનાવશે.  

▪ CSR ના ભાગ રૂપે, આસપાસ ના ગામોમાાં વરસાદી પાણીના સાંગ્રહ માટે 
રેઈન વોટર હાવેસ્ટીંગ બાાંધવામાાં આવશે. 

૬. સામાજજક 
વવકાસ માટે 

▪ રોજગારી માટે નજીકમાાં વસતા લોકોને પ્રથમ પસાંદગી આપવી. 
▪ સામાજજક વવકાસના વનધાારરત કાયા કરવા.  



મે. કાશી સેલ્સ કોર્પોરેશન, દહજે ૨ 

ર્પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાલ  
સ્ટેન્ડ- અલોન ક્લીંકર ગ્રાઈન્ડીંગ એકમ 
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ક્રમ પ્રવ તત વ્ર્વસ્થાર્પન ર્ોજના 
કાયા   

૭. 
 

જોખમી કચરા 
અણે રસાયણો 
ની હરેિેર  

▪ પીયસુીવાળા વાહનો વાપરવા. 
▪ વાહનોની અવરજવર રદવસના સમયમાાં જ કરવી.  
▪ ઉપયોગ દરમ્યાન વાહનો ઢાાંકીને રાખવા.  
▪ વાહનોનો યોગ્ય વપરાશ કરવો તથા તેની યોગ્ય જાળવણી કરવી. 
▪ વાહનચાલકોને જોખમી કચરા/રસાયણ વવષે અને જો કોઈ અકસ્માત 
સજાાય તો તેના માટે યોગ્ય પગલાાં લેવા ની તાલીમ આપવી. 

૭.૦ ર્પર્ાાવરણ િકાસણી કાર્ક્રમ  
• ચકાસણી કાયક્રમમાાં મહત્વના મદુ્દા જેવાકે હવા, પાણી, જમીન, અવાજ તથા વ્યવસાવયક 

સ્વાસ્થ્ય અને સરુક્ષાનો સમાવેશ થાય છે. િયજુીટીવ ઉત્સર્જન, કાયાકે્ષત્ર અને અવાજ પ્રદુષણનુાં 
માપન NABL પ્રમાગણત લેબોરેટરી દ્વારા કરાવશે. એકમ નજીકના દવાખાના સાથે તાત્કાલીક 
સારવાર માટે ગઠબાંધન કરવામાાં આવશે, એકમ યોગ્ય “Environmental Management Cell 

(EMC)”  ની સ્થાપના કરશે જે પયાાવરણ વ્યવસ્થાપન પ્રકીયોનુાં વનયમન કરશે.      

• પયાાવરણ, સ્વાસ્થ્ય અને સરુક્ષા સાંબવધત કાયદાઓનુાં યોગ્ય અમલીકરણ કરવા માટે અને 
કાયદાકીય ભાંગને ધ્યાન માાં લાવવા માટે એકમમાાં પયાાવરણ, સ્વાસ્થ્ય અને સરુક્ષાની પોગલસી 
પણ હશે. પ્લાન્ટ ઇન્ચાર્જની દેખરેખ હઠેળ પ્લાન્ટનુાં મોનીટરીંગ કરવામાાં આવશે અને 
મોનીટરીંગનો એહવાલ GPCB ની જરૂરરયાત મજુબ જમાાં કરાવવામાાં આવશે. 

૮.૦ તવકલ્ર્પ તવશ્લેષણ 
• સગૂચત પ્રોજેક્ટ જી,આઈ.ડી.સી- દહજે ૨  ઔદ્યોગગક એસ્ટેટ  ખાતે આવલે છે. તેથી સગૂચત 

યોજના માટે નવા આધાર માળખા, અપેક્ષીત જમીન, જળાશયો, ઇંધણ, પરરવહન, અને 
વીજળી  નો અભ્યાસ કરેલ નથી. 

• એકમ વસમેન્ટના ઉત્પાદન માટે બજારમાાં ઉપલબ્ધ ઉત્તમ તકનીકો અને યાંત્રો નો ઉપયોગ કરશ ે
જે PLC સીસ્ટમથી સજ્જ હશે અને બાંધ પ્રણાલી દ્વારા ઉત્પાદન પ્રરક્રયા થશે.. 

• બોલમીલ ઓપરેશન, કાચા માલ અને પદાથોના હને્ડલીંગ અને સાંગ્રહમાાંથી થતા રજકણોના  
ઉત્સર્જનને નાબદુ કરવા પ્લાન્ટમાાં વવવવધ સ્થળોએ પલ્સ જેટ ટાઇપ બેગ રિલ્ટર લગાડવામાાં 
આવશે. 

• તેમજ એકમ ઉત્પાદનની ગણુવત્તા અને પયાાવરણ સાંરક્ષણ માટે સમાન રીતે જ સભાન છે. 
તેથી બજાર માાં ઉપલબ્ધ ઉત્તમ તકનીકોને ધ્યાનમાાં રાખીને એકમ સમયાાંતરે યાંત્રસામગ્રી ને 
સધુારશે / બદલશે. 

૯.૦ જોખમ અને સ રિા વ્ર્વસ્થા  



મે. કાશી સેલ્સ કોર્પોરેશન, દહજે ૨. 
ર્પર્ાાવરણીર્ અસરોનો એહવાલ  
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એકમ તેના બધા જ કામદારો અને આસપાસના માણસોની આકસ્સ્મક પરરસ્સ્થવતમાાં સરુક્ષાની 
જવાબદારી સમજે છે. સગૂચત એકમ કાયારત થયા પછી પણ કામદારો માટે ઉભા થતા જોખમ 
વનવારવા સરુક્ષા કમાચારી દ્વ્રારા શક્ય એટલા પગલાાં લેવામાાં આવશે. કોઈ આકસ્સ્મક બનાવ બને 
તો પરરસ્સ્થવત વનયાંત્રણમાાં રાખવા એકમ પાસે પયાાપ્ત આપવત્ત વ્સસ્થાપ્ન યોજના છે. એકમ પાસ ે
પયાાપ્ત સરુક્ષાના સાધનો હશે. ઉપરાાંત સેિટી ઓડીટ માન્ય સાંસ્થા દ્વરા કરાવવામાાં આવશે અન ે
તેના સચૂનો અને ભલામણો અમલ કરવામાાં આવશે. તેમજ સગૂચત એકમ બાદ બધા જ અન્ય 
જરૂરી સરુક્ષાના પગલાાં લેવામાાં આવશે 

૧૦. ર્પદરર્ોજના ના ફાર્દા  
એકમ સામાજજક ક્ષેતે્ર યોગ્ય યોગદાન આપશે અને નજીકના ગામોમાાં વવવવધ સામાજજક પ્રવતૃીઓ 
કરશે. એકમમાાં ૧૮ વ્યસ્ક્તઓ વસવાય પણ બાાંધકામ અને કાયારત તબક્કા દરમ્યાન બીજા ઘણા 
કુશળ અને અકુશળ લોકોને રોજગારી મળવાની તક ઉભી થશે. સામાજજક કે્ષતે્ર યોગદાન ના ભાગ 
રૂપે એકમ દ્વારા ગરીબોના વવકાસ, મરહલા અને મજુર કલ્યાણ, ગરીબ બાળકોના વશક્ષણ માટે 
વવવવધ પ્રવવૃત નજીકના ગામોમાાં કરવામાાં આવશે અને એકમે આ માટે ૫ વષા સધુી ૯ લાખ/વષા 
(એકમની કુલ રકમતના ૨%) રૂવપયાની જોગવાઈ છે. 

૧૧. સારાાંશ અને તનષ્કષા  
પ્રદુષણ વનયાંત્રણ માટેના યોગ્ય પગલાના અને પયાાવરણ વ્યવસ્થાપન યોજનાના અમલીકરણ 
બાદ સગૂચત યોજનાના બાાંધકામ અને કાયારત તબક્કા દરમ્યાન પયાાવરણને કોઈ  આડઅસર થશે 
નરહ અને સાથે જ આ સગૂચત એકમ આસપાસના સમદુાય અને વવસ્તાર માટે િાયદાકારક રહશેે. 
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